Social præsentation af Jægerspris Slot

Jeg vil gerne besøge Jægerspris slot. Jeg er ved at planlægge mit besøg på Jægerspris
Slot. Denne sociale præsentation af slottet, kan hjælpe mig med at forberede og
planlægge mit besøg. På den måde kan jeg få en god forestilling om, hvad et besøg
på Jægerspris Slot indebærer. I præsentationen kan jeg læse om de muligheder og
udstillinger der er på slottet.
Når jeg besøger Jægerspris Slot, kan jeg se hvordan Kong Frederik d. 7. og hans
hustru grevinde Danner levede der for mere end 150 år siden.
Jeg kan se hvordan de boede dengang og jeg kan se mange af deres ejendele.
Efter Kong Frederik d. 7. døde, indrettede grevinde Danner en del af slottet til
museum. Det er denne del, jeg kan besøge.
På museet er der mange plancher og skærme, hvor jeg kan læse historien om
kongen, grevinden og slottet.
Ved Jægerspris slot har jeg også mulighed for at besøge parken. Her kan jeg se
mindesten og runesten helt tilbage til oldtiden og grevindens gravhøj.
Når jeg ankommer til slottet, kommer jeg først ind i slotsgården.
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Caféen i Slotsgården

I slotsgården ligger Café Danner. På cafeen kan jeg købe noget at spise og drikke,
hvis jeg gerne vil det.
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Indgangen til museet

Jeg går ind på Jægerspris slot gennem indgangen til vestibulen, som er det første
rum, jeg træder ind i på slottet.

3

Vestibulen

Fra vestibulen er der adgang til butikken og til toiletterne.
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Butik med billetsalg

Fra vestibulen, kan jeg gå ind i butikken og købe indgangsbillet til slottet. Det er
nødvendigt at købe en billet her for at besøge slottet.
I butikken kan jeg også købe f.eks. bøger, kort og souvenirs som har med Jægerspris
slot at gøre.
Jeg kan spørge personalet i butikken, hvis der er noget jeg gerne vil vide om
Jægerspris slot. De vil svare på mine spørgsmål, så godt som de kan.
Når jeg har købt en indgangsbillet, er jeg klar til at begynde mit besøg på slottet.
Museet består af to etager, som jeg kan besøge. Der er en naturlig rute gennem
museet som starter med rummene i stueetagen.
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Information på iPads

Flere steder på slottet, er der iPads på standere.
På dem kan jeg læse informationer om museet og de udstillede genstande.
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Kongegangen

Fra butikken går jeg gennem en dør til Kongegangen.
I Kongegangen kan jeg se malerier, samt nogle af Kong Frederik d. 7.´s jagttrofæer.
I montren kan jeg også se hans jagtgevær og andet jagtudstyr.
For enden af Kongegangen kommer jeg til Audienssalen.

7

Audienssalen

I audienssalen kan jeg se, hvor Kong Frederik d. 7. modtog sine gæster.
Der er mange ting og malerier, som jeg kan kigge på i Audienssalen og jeg kan se
kongestolen og andre gamle møbler fra kongens tid.
I Audienssalen er der også en forgyldt statue af en anden konge, Kong Christian IV.
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Kongens arbejdsværelse

Fra audienssalen kan jeg gå ind i Kong Frederik d. 7.´s arbejdsværelse.
Arbejdsværelset ser stadig ud, som dengang han levede. I arbejdsværelset kan jeg
b.la. se hans skrivebord og skrivebordsstol samt kongens pibebræt med hans store
samling af piber.
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Maleri af Grevinde Danner i Kongens Arbejdsværelse

I kongens arbejdsværelse kan jeg også se et stort maleri af Grevinde Danner.
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Tårnværelset

Fra kongens arbejdsværelse kan jeg kigge ind i det lille tårnværelse. Jeg kan se
indretningen i tårnværelset. Besøgende på slottet, kan ikke gå ind i selve
tårnværelset, men jeg må gerne kigge derind.
Foran vinduet i tårnværelset, står der en gammel fiskestang som Kong Frederik d. 7.
brugte til at fiske i den gamle voldgrav med. Han fiskede i voldgraven fra vinduet i
tårnværelset.
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Jourstuen

Fra kongens arbejdsværelse kan jeg gå ind i Jourstuen.
Jourstuen var oprindeligt opholdsværelse for Kong Frederik d. 7.´s adjudanter.
I Jourstuen kan jeg kigge på montrer med kongens våben samt udstoppede rovfugle
som Kong Frederik d. 7. har skudt.
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Trappen

Når jeg har besøgt rummene i stueetagen og set det jeg gerne vil, kan jeg besøge
rummene på 1. sal. For at komme op i rummene på 1. sal, må jeg gå op ad trappen,
som findes i butikken, der hvor jeg købte en indgangsbillet.
På trappen op til 1. sal, kan jeg se buster af kongen og grevinden.
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Videoskærm med fortælling om Jægerspris Slot

Når jeg kommer op ad trappen til 1. sal, kan jeg se en touch videoskærm. Ved at
trykke på skærmen, kan jeg læse historier om slottet, Kong Frederik d.7. og Grevinde
Danner. Jeg kan vælge mellem forskellige fortællinger og historier.
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Gangen på 1. sal

Fra trappen går jeg ned ad gangen på 1. sal. Her kan jeg se malerier af kongelige og
for enden af gangen er der en montre med udstilling af kongens tøj.
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Montre med kongens tøj

Montren udstiller noget af kongens tøj fra dengang han var ban var barn samt en
skotsk dragt med kilt og en rød kappe, som han brugte som voksen.
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Særudstilling

I rummet ved siden af montren, kan jeg se en særudstilling. Rummet har skiftende
udstillinger. Hvis jeg besøger slottets hjemmeside inden mit besøg, kan jeg læse
mere om den aktuelle særudstilling, som forberedelse til besøget.
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Påklædningsværelset

Fra særudstillingen, kan jeg gå ind i Grevinde Danners påklædningsværelse, hvor
hendes seng og toiletbord er udstillet samt ting fra hendes rejser.
Jeg kan også læse om hendes udlandsrejser på nogle vægplancher.

18

Grevinde Danners kabinet

På 1. sal kan jeg også besøge Grevinde Danners kabinet, hvor jeg kan se hendes
skrivebord, andre af hendes møbler samt nogle malerier.
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Børnehjemmet

På 1. sal kan jeg også besøge det gamle børnehjem som Grevinde Danner indrettede
i 1867. På slottet kan jeg se udstillingen der viser hvordan børnehjemmet så ud i
1940’erne.
Udstillingen viser børnenes spisebord og senge. Jeg kan også se et køkken, hvor
børnene, der boede på børnehjemmet, lærte at lave mad.
Jeg kan også se et rum med en gammeldags symaskine og et strygebræt.
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Kongens arkæologiske samling

På Jægerspris Slot kan jeg også besøge Kong Frederik d. 7.´s arkæologiske samling.
Her kan jeg se danefæ som kongen har været med til at udgrave.
Mit besøg på 1. sal af slottet slutter her. Når jeg har besøgt Kong Frederik d. 7.´s
arkæologiske samling, har jeg set hele udstillingen på slottet. Nu kan jeg gå
nedenunder igen, hvor udgangen er samme sted, som jeg kom ind. Hvis jeg har
hængt mit tøj i garderoben på 1. sal, kan jeg hente det inden jeg går nedenunder.
Nu kan jeg vælge at besøge slotsparken udenfor, hvis jeg gerne vil det, eller jeg kan
gå på Cafe Danner og købe noget at drikke og/eller spise. Jeg kan også vælge at
afslutte besøget nu. Det er op til mig.
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Et besøg i slotsparken

Fra indgangen til Jægerspris slot er der ca. 30 meter til parken.
I slotsparken kan jeg se slottets kirkegård og grevinde Danners gravhøj.
Jeg kan også se bl.a. en buste af kongen og mindesten.
Der er meget at se på i slotsparken og her præsenteres et udvalg af disse ting. Jeg
kan se efter andre ting i parken.
Der er bænke i slotsparken, man kan sidde på og jeg må også gerne sidde i græsset,
hvis jeg gerne vil det.
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Kirkegården

Jeg kan gå gennem slotsparken over til slottets kirkegård.
Her kan jeg se gravsten for mennesker, der har boet og arbejdet på slottet og
børnehjemmene.
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Buste af Frederik d. 7.

I parken kan jeg se en buste af Kong Frederik d. 7.
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Grevinde Danners gravhøj

I slotsparken kan jeg også finde Grevinde Danners gravhøj. Den ligger ca. 100 m fra
slottet.

Når jeg har været i slotsparken, har jeg besøgt alt det som Jægerspris Slot har at vise
frem til besøgende.
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